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 פרוטוקול ישיבה 
 04-02-2022מן המניין מספר שלא 
 אולם הישיבותב 19:00שעה ב 31/03/2022שהתקיימה ביום 

 
 רשימת נוכחים:

 מודר יונס, ראש המועצה .1
 מחמוד כבהא, מ.מ. ראש המועצה .2
 לואי מסעוד, חבר מועצה .3
 עטא מסעוד, חבר מועצה  .4
 טאלב גוהגאה, חבר מועצה .5
 אחמד מלחם, חבר מועצה .6
 מוחמד יונס, חבר מועצה .7
 מואנס ושאחי, חבר מועצה .8
 אברהים אבו הלאל, חבר מועצה  .9

 מוחמד אבו גוש, חבר מועצה .10
 נואף דעייף, עוזר יו"ר  .11
 סאמר סעד, מבקר פנים .12

 רשימת  נעדרים:

 בלאל עקל, חבר מועצה .1
 עאמר גזמאוי, חבר מועצה  .2
 איחסאן כעביה, רו"ח  .3
 מקדאד שיך עבד, יועמ"ש המועצה .4
 מוחמד אבו זרקה, חבר מועצה .5
 רוואידא יונס, מנכ"לית המועצה .6
 אנהאר מסארוה, היועצת למעמד האשה .7

 
 :על סדר היום

 
 אישור מינוי מר איחסאן כעבייה, כממלא מקום לגזבר המועצה לתקופה של .1

 .עד בחירת גזבר באופן קבוע, המוקדם מביניהםשלושה חודשים או 
 

 אישור מר איחסאן כעבייה, כמורשה חתימה לתקופה של שלושה חודשים או עד .2
 בחירת גזבר באופן קבוע, המוקדם מביניהם. מורשי החתימה הם: ראש המועצה

שניהם יחד  חתימת 000000000ת.ז  ,ומר איחסאן כעבייה 059895581ת.ז. , מודר יונס
 .חותמת המועצה תחייב את המועצהעם 

 
 %85חוזה בכירים בשכר של ב -אישור תנאי העסקתו של מר איחסאן כעבייה .3

 .משכר מנכ"ל
 

 אישור שינוי מורשי החתימה בחשבונות הבנק ע"ש בית ספר אלסלאם. גב' וג'יהה .4
 .אבו הלאל, תחליף את המזכירה הקודמת, גב' לובנה עקל, שפרשה לפנסיה

 'וחתימת גב036068708, .הספר מר מוחמד סלאח אבו עקל, ת.ז חתימת מנהל בית
 .יחד עם חותמת ביה"ס יחייבו את ביה"ס303149595 .וג'יהה אבו הלאל ת.ז
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מסה"כ התקציב השנתי  25%אישור הגדלת תמיכה בקבוצת כדורגל "איחוד בני ערערה" בהיקף של  .5
 המיועד כתמיכה בהם.

 

-04-02) את הישיבה שלא מן המניין מספר יעטיקו אל עאפיה, פותח יו"ר  מודר
איחסאן כמורשה חתימה, מר מינויו של ( 2מס' ) בדיון בסעיף( 2022

חוקית אמורים גם לאשר את  ,בהמשך למינויו כממלא מקוםוזאת 
 לצורכי תחימות בבנק.חתימה מינויו כמורשה 

כבר מקדאד אין צורך לדון בו מחדש,  ( לפי דעת1באשר לסעיף מספר )
 ר בישיבה הקודמת.אוש

אותו על  ואהמשום מה לא ר קבוצת כדורגלות בישנו סעיף של תמיכ
 בהזמנה דרך הואטסאפ. אף שנכלל

אישור מר איחסאן כעבייה, כמורשה חתימה לתקופה של שלושה  (2סעיף )
בחירת גזבר באופן קבוע, המוקדם מביניהם. מורשי  חודשים או עד

ומר  059895581ת.ז. , מודר יונס החתימה הם: ראש המועצה
שניהם יחד עם חותמת  חתימת 000000000ת.ז  ,איחסאן כעבייה

 .המועצה תחייב את המועצה

 מאשרים פה אחד הצעה/החלטה

ם בשכר בחוזה בכירי -אישור תנאי העסקתו של מר איחסאן כעבייה (3סעיף )
 .משכר מנכ"ל %85של 

יות ומדובר בתקופה קצרה הלמען האמת, איחסאן אמר שאין צורך  מודר יו"ר
 ? יםבכל זאת אנו נבקש עבורו שיקבל מה שמגיע לו, מאשר

 מאשרים פה אחד הצעה/החלטה

אישור שינוי מורשי החתימה בחשבונות הבנק ע"ש בית ספר  (4סעיף )
אלסלאם. גב' וג'יהה אבו הלאל, תחליף את המזכירה הקודמת, גב' 

בית הספר מר מוחמד חתימת מנהל  .לובנה עקל, שפרשה לפנסיה
וג'יהה אבו הלאל ת.ז,   'וחתימת גב 036068708סלאח אבו עקל ת.ז, 

 .יחד עם חותמת ביה"ס יחייבו את ביה"ס 303149595

 מאשרים פה אחד הצעה/החלטה

הגדלת סכום התמיכה לקבוצת כדורגל "איחוד בני ערערה" אישור  (5סעיף )
 כתמיכה בהםמהתקציב השנתי המיועד  25%בהיקף של 

 1/12לפי שיטת -"חודשים" ע ,₪ 58,000בעבר אישרנו סכום של   מודר יו"ר
 25%מהתקציב כל עוד וטרם אושר, הפעם יכולים לאשר רק עד 

כתמיכה לפועל כדי לאפשר לו לשלם הוצאות מסים ועוד, ועדת 
התמיכות החליטה בעד לאשר את ההגדלה, אתכם הסליחה לא 

המלצת הוועדה בגלל היעדרותם )רווידה התאפשר להעביר לכם את 
 ומקדאד( הנמצאים במחלה.

 ? 25%כמה זה  מוחמד אבו גוש
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אלפש"ח קיבלו סך  90= כ  25%אלפש"ח * 350בעבר היו מקבלים כ  מודר יו"ר
 ₪  32,000נשאר כ ₪  58,000של 

ולאחר שיאושר התקציב, מביאים ₪  550,000רשמנו  2022בתקציב 
 מחדש דרישת הפועל לצורך הגדלה נוספת בשאר הסכום. 

 לדעתי מיותר אבהרים א.הלאל

 ودين ثقافة الفوتبول מחמוד אבו שיכה

 وطواش مسبيات הים א.הלאלאבר

 :(9/10ברוב קולות ) מאשרים ההחלטה/הצבעה

כבהה, טאלב גוהגאה, עטא מסעוד, לואי מסעוד, מודר יונס, מחמוד 
 מחמוד אבו שיכה, מוחמד יונס, אחמד מלחם, ומוחמד אבו גוש.

 מתנגד: אברהים אבו הלאל

ממשיכים...בדיון ללא צורך בהצבעה.. נשמע אח "מחמוד אבו שיכה"  יו"ר מודר
 ולאחר מכן נתן גם לאח "עטא" שיגיד את שלו.

בעארה בלתי נסבל, מאוד מפריע, בעיות חניה פרטיזנית, המצב  מחמוד אבו שיכה
 פקקים במיוחד בשעות עבודתו של הדואר...דרוש פתרון, סדרנים

-יתרה מזאת אנו לקראת קיץ, עונת חתונות, תנועת תחבורה כיוון תל
.. בישיבת ועדת התחברנו הצענו לאכוף ומהנדס דרש להביא את מרח

 העניין למליאת המועצה

 אכיפה מצד המועצה? או המשטרה? יו"ר מודר

 משטרה,  אבו שיכה מחמוד

כבר אישרנו בתקציב פקח עירוני ובמקביל עובדים על הכנת חוק עוזר  מודר יו"ר
 שייתן לך לאכוף ולעבוד נכון.

והיה וויכוח בעבר "טאלב" העיר כי במקרה כזה מקשים על 
התושבים ואין להם איפה לחנות ונתן דוגמא מה שקרה באום 

 אלפחם.

ועלה הרעיון באמצעות חוק העזר ניתן לבחור את המוקדים בעייתיים 
.. ב בחניה בתמורת כסףאיפה לאכוף או כל מי שלא מן הישוב יחוי

 בעד להביא את זה לדיון בפני ועדת התחבורה.

יש אלה שמצד אחד מתלוננים מבעיות  אכיפת המשטרה מה עוד לגבי
 ב את המשטה. החניה ומצד שני אינם מעוניינים לער

חר מכן אלו...באה עושה סדר למספר ימים ... משטרהקוראים ל
 כפי שהיה.למצב חוזרים 

למקום הדואר לעבור משם  סוכנותהיה ניסיון מצד המועצה לשכנע 
 ולא צלח בגלל ומדובר בסוכנות פרטית.אחר 
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אם ניתן בזמן פעילות הדואר לפתוח את השער של בית הקשיש  אבו שיכה מחמוד
לצאת בהודעה רשמית מהמועצה לכוון את התושבים לחנות שם ולא ו
 סגור כבישים.ל

ולעיתים , רכבו שםשיוצא לעבוד בת"א להשאיר את  החניון עזר למי מודר
אפילו תפילה יום שישי אך לעולם לא פתר בעיית הדואר...ה מועדב

לרוב בוחרים לחנות הכי קרוב למיקום  ...שילוט לכיוון החניון שמנו
 הדואר ורק מתוך אילוץ ומבלית ברירה הולכים וחונים במגרש.

בינתיים  ...יש הסכם לפתוח אותו לצורך חניה בזמן תפילה ימי שישי
 בגלל שעובדים בשטח המקום אינו בטוח כדי לתת להם לחנות.

 הפתרון הינו האכיפה

 זה כן מרתיע ולא העיזו להפריע לתנועהכבר ניסינו את האכיפה,  שיך מחמוד

זה תלוי במנטליות התרגלו לעלות על המדרכות בעארה יותר קל להם 
מאשר ללכת למגרש של ( الحالقלעלות על המדרכה לידה סלון שיער )

 בית הקשיש ליד המסגד.

צבע אדום, איפה יש מוכנים לחנות לקוחות הבנק אותו דבר בערערה 
ות על המדרכה במקום לחנות ליד במקום המיועד לנכים לעל

 .האצטדיון

לא יעזור הפתרון הנכון הינו רק אכיפה בכל התחומים לא רק בנושא 
 חניית רכבים אלא גם נגד השלכת פסולת.

 חסר מקומות חניה טאלב

סימון כחול לבן, אדום לבן, ולאחר מכן שילוט נכון, קודם צריך:  אחמד מלחם
 אוכפים.

פארקים צבועים וידוע איפה לחנות ואיפה לא, לא מדברים כבר יש  שיך מחמוד
 על סמטאות מדברים על כבישים ראשיים, איפה יש מוסדות ציבור

קח כביש ראשי עד לשחאדה כמעט כל הזמן בקוק בגלל הגן שם ובשל  אחמד מלחם
 הורדת ואסיפת הילדים.

עזר, דיון זה צריך להיות מסודר וממוקד ולדעת : סטטוס של חוק  מודר
סמכויות ועדת תחבורה, המלצותיה, ניתן גם להיעזר ב"חלימה" 
ולהטיל עליה את המשימה להכין הצעה לצורך קבלת החלטת 

 המליאה.

נושא לא קל חייבים לתת חלופיות, בעד אכיפה אך קודם כל לתת 
 לתושב חלופה ופתרון.

 נתן עוד דוגמא סגירת החנייה ע"י סלאמה סנטר מוחמד אבו גוש

 ידאג לדבר עם בעל העסק... מודר

 לגבי פתיחת המכרז ללא אומדן, למה לא נעשה עטא
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מקסימום ייצאו  היה פספוס, לדעתי בלתי אפשרי בלעדי אומדן מודר
 במכרז מחדש.

כינוס הוועדה מבלי להזמין חברי  –בעיה בזימון ועדה מקצועית  מואנס
 המועצה נציגי הוועדה .

בפרוטוקול הוועדה ולשיקולם באם לאשר את לתת לכם לעיין  מודר
 ההחלטה או לכנסה מחדש.

 

 18:35הישיבה ננעלה בשעה: 

 
 

 מודר יונס  סאמיה קבהה
 ראש המועצה  עורכת פרוטוקול

 

 


